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CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/07/2020, à servidora 
Rosangela Lourdes de Lima, matrícula 26109, cargo de Enfermeira, padrão S1, Grau H, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais proporcionais a 9.873/10.950 no valor de R$ 8.541,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e 
quatro centavos), portaria nº 069/2020. 

 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/07/2020, ao servidor Claudio 
Helton Carmanin de Mello, matrícula 26019, cargo de Auxiliar Escriturário , padrão 06, Grau H, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 3.704,00 (três mil, setecentos e quatro reais), portaria nº 070/2020. 
 
CONCEDE abono de permanência à Auxiliar de Escriturário Cleonice Marta Piccini Garcia, matrícula 26021, servidora efetiva da 
Prefeitura Municipal de Passo Fundo, atualmente lotada por cedência no IPPASSO, ocupando o cargo eletivo de Diretora 
Administrativa Previdenciária, conforme §19, do Artigo 40 da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 41/2003, a contar 
de 01 de junho de 2020, portaria nº 071/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2020, à servidora Naura de 
Lourdes Zanco, matrícula 21714, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 7.626,54 (sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), portaria nº 072/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2020, à servidora Angela Maria 
Nadal, matrícula 21890, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 6.471,01 (seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e um centavo), portaria nº 073/2020.  

 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso II da Constituição Federal, redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, pensão a Ademir Luiz Dal Cortivo, cônjuge, a contar de 
13/04/2020, dependente da servidora Noeli Teresinha Carvalho, matrícula 22411, cargo de Professora, padrão III, Grau H, 
regime jurídico estatutário, falecida em 13/04/2020, à razão de 100%, no valor de R$ 5.210,66 (cinco mil, duzentos e dez reais e 
sessenta e seis centavos), portaria nº 074/2020. 
 

 

         Marina Zancanaro Borowski       Cleonice Marta Piccini Garcia 

 Presidente       Diretora Administrativa 


